Anexa 4 la nr. 9/158/ DGIU/07.05.2019

Calendarul concursului
Pentru ocuparea postului 9 – conferenţiar universitar, DSE
Activitatea

Data/Perioada
desfăşurării

Locul desfăşurării/publicării

Publicarea posturilor didactice
vacante scoase la concurs de UEMR

03.05.2019

M.O. Partea a III-a nr. 456/03.05.2019

03.05.2019
02.09.2019
03.05.2019
09.09.2019

Secretariat Rectorat UEMR
Luni-Joi:
10:00 - 14:00

10.09.2019
Ora 14:00

Pagina web a concursului
uem.ro

17.09.2019
Ora 11:00
17.09.2019
Ora 14:00
18.09.2019
Ora 14:00
19.09.2019
25.09.2019

Facultatea de Ştiinţe Economice,
sala C. 1.4
Facultatea de Ştiinţe Economice,
sala C. 1.4
Pagina web a concursului
uem.ro
Secretariat Rectorat UEMR
Luni-Vineri:
10:00 - 14:00

Soluţionarea contestaţiilor

26.09.2019

UEMR

Comunicarea rezultatelor finale ale
concursului
Avizarea raportului de concurs de
către Consiliul
Facultatea de Ştiinţe Economice
Aprobarea raportului concursului
de către
Senatul UEMR

27.09.2019
Ora 14:00

Pagina web a concursului
uem.ro

30.09.2019
Ora 10:00

Facultatea de Ştiinţe Economice

30.09.2019
Ora 14:00

UEMR
Sala Senatului

Înscrierea la concursul pentru
ocuparea posturilor didactice şi de
cercetare
Verificarea şi avizarea dosarelor
candidaţilor
Comunicarea listei candidaţilor,
care îndeplinesc condiţiile legale de
prezentare la concurs
Desfăşurarea primei probe de
concurs
Desfăşurarea celei de a doua
probe de concurs
Comunicarea rezultatelor
concursului
Perioada de depunere a
contestaţiilor

UEMR

Extras din R25:
Art. 26
Dosarul de concurs întocmit de candidat se depune la adresa specificată pe pagina Web a concursului, direct sau prin intermediul
serviciilor poştale sau de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de
concurs, începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea
desfăşurării primei probe a concursului.
Art. 27
(1) Pentru obținerea avizului compartimentului juridic al instituției de învățământ superior, fiecare dosar trebuie să cuprindă
rezoluția cu privire la verificarea informațiilor din fișa de verificare prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. e). Această rezoluție este
stabilită de către o comisie sau un consiliu științific numit(ă) prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului de administrație.
(2) Îndeplinirea de către un candidat a condițiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin avizul compartimentului
juridic al instituției de învățământ superior, în baza rezoluției de la alin. (1) și a altor documente necesare înscrierii la concurs.
(3) Avizul este comunicat candidatului în maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea
desfășurării primei probe a concursului.
Art. 28
Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs vor fi invitaţi de către instituţia de învăţământ superior la
susţinerea probelor de concurs.

